
ЗАТВЕРДЖЕНО
Сновська MicbKa рада Корюкiвського
району ЧернiгiвськоТ областi Вiддiл
житлово-комунал ьного господарства,
архiтектури, м iстобудуван ня та
транспорту (О4О61932)

(найменування уповноваженого органу
мiстобудування та архiтектури)

Наказ N9,t37 вiд 26jо.2о21

Мiстобудiвнi умови та обмех<ення

для проектування о6'екта будiвництва

Статус документа: fl iючий

Реестрацiйний номер еДЕССБ MU01:0994-4946-0562-4339

Реестрацi й ний номер О6-22/2 вiд 26.1О.2О21

Загальнiданi:
1. Нове будiвництво, 152ОО, Чернiгiвська обл., Корюкiвський район, Сновська

територiальна громада, м. Сновськ (станом на оl.о1.2о21) , вздовж вул. Юрiя Костюченка
(вiд насоснот станцiт до перетину з вул. Островського), вул. Островського (до перетину

з вул. Калiнiна). вул. Калiнiна; вздовж вул. Яблунева (вiд перетину з вул. Юрiя

Костюченка до перетину з провул. ПаризькоТ Комуни), провул. ПаризькоТ Комуни (до

перетину з вул. Шевченка), вул. Шевченка (до перетину з провул. Юрiя Костюченка),
провул. Юрiя Костюченка (до перетину з вул. Юрiя Костюченка)
Ддреса за адмiнiстративно-територiальним подiлом до Оl,О1.2О21: Чернiгiвська обл.,

Сновський р., м. Сновськ
(вид будiвництва, адреса або мiсцезнаходження земелЬНоТ ДiЛЯНКИ)

сновська MicbKa рада Корюкiвського району ЧернiгiвськоТ областi (О4О61932)
(iнформацiя про замовникiв)

Функцiональне призначення: ТР-2 (Зона транспортноТ iнфраструктури (територiТ

вулиць, майданiв (в межах червоних лiнiй), дорiг)) згiдно документу: Про затвердження
Генерального плану плану зонування м.Сновськ ЧернiгiвськоТ областi
ознака вiдповiдностi цiльового використання та функцiонального признаЧеННЯ

земельноТ дiлянки: вiдповiдае

2,

3.

Будiвництво водопровiднот мережi по вулицям Юрiя Костюченка, Шевченка, Калiнiна та

насосноТ станцiТ над i свердловиною в м.Сновськ ЧернiгiвськоТ областi
(назва об'екта будiвництва)

(вiдповiднiсТь цiльовогО та функцiонального призначення земельно'| дiлянки мiстобудiвнiй документацii на
мiсцевому piBHi)

4. Вiдсутнi

1.

(iнформацiя про iснуючi об'екти нерухомого майна)

Мiстобудiвнi умови та обмех<ення:
15 м , lснуюча (не регламентуэться)

(граничнодопустима висотнiсть будинкiв, будiвель та споруд у метрах)



2. Не вимагаеться

з. Не вимагаеться
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iснуючих будинкiв та споруд)
5. 
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,.Ifi:::iil,:j."",friT"реl-Улювання забУдови,3они охоронюваного ландщафту, 
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o"oJ3#]J;}"iriill?:Ж:fffil";;11,,"межах яких дiе спецiальний режим ix використання, oxopoнHi зони o6'eKTiB природно-заповiдного фонду,прибережнi захиснi смуги, зони caHiTapHoi охорони)

6. Вiдсутнi

Начальник вiддiлу

Документ створено в €динiй
flaTa створення: 26JО.2О21

Аникiенко Олена АркадiТвна
(прlзвище, irиJБ?БйБББ

державнiй електроннiй системi у сферi будiвництва.
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!одаток
Наказ про затвердження

Мiстобудiвнi умови та обмех<ення
для проектування о6'екта будiвництва

Реестрацiйний номер

Наказ N9 137 вiд 26.1о.2о21
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СНОВСЬКА MICьKA РАДАкорIокIВсьI.ого рАйонУ чрйlгrвськоi оБлАстr
виконАtsчрrй KoMITET

рIшЕIlIlя

м. С'новськ

Про з аm в epdyce пн я лл i cttto бу t) iB u w
умов,rrа о(tмехсепь

з MeTolo сlформлешня мiстобулiвнlлх умов та обмежень }la пiдс.гавiмiстобулiвноi докумештацiт за buo* Сновськот мiськоi ради щодокБудiвннrдтва волоfiровiдllо[ Mepe;Ki no uyn"u", Юрiя KocTr*.n**, Шевченка,калiнiна та насоснот станцii'"rд i."уrчою свердловиною в м, СновськЧерлriгiвськоi областi>>, враховую"" .r. iP Закону ,Б;й; кЛро реryл}ованнялriстобудiвноi дiяльностi>r, cTaTTi з l Закону Украiни <Про лtiсцевеса]lfoврядуВання в YKpaiiri>, викоllавчtлl.i комir-еriмi.о*Ъiрчлrl в и р i цr н в:

l. Зат"вердити пliсюбулiвнi умови та обмеrкен}{я лля прOектува'ня об'сктабудiвництва Nу06-22/2

2. KoHTpo.1tb за влlкол{а}lняý{ pitt-lcl"tllя покласти на начшIьника вi,lцiлу
apxiTeKTypH, мiстобулування iu
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flодаток
Витяг з мiстобудiвноТ документацiТ та топооснова

Мiстобудiвнi умови та обмех<ення

для проектування о6'екта будiвництва

Реестрацi йн и й номер М U01 :О994-Щ$-О562-4339

Тип документа Топооснова



Додатоквитяг з мiстобудiвнот документацiт та топооснова

Мiстобудiвнi умови та обмеження
для проектування о6'екта будiвництва

Реестрацi й н и й номер М UOl :О994-4946-о56 2- 4339

Тип документа Топооснова



Додаток
скан-копiя Муо

CIroBCьKA м Iськл рл/Iд KOplofl Ilського рлйону
LI Е р п t п всько r о БJIуIстI
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l Iерl.r.lий заlс"I,у,r}tик
lvticbKoгo I,oJlсlI}ц

Ctl<rBcbKa MicbKa pai(a просt{-гь B}I,Ila,l,и tulic-r,trбy.цillrti умови т.а
обмежелltlя I,1o IIроскту <Iiч,lriвrrи[l,гt]о во/IФrrрсrrliдlrоТ мережi tl<r tзуJIшr(яtr4
К)Рiя Ксlст}ОчеI,1ка. l,,l.,lctrчerrKzr, Ka;rirriHa ,rа ]{i}сФсlIоi c,rarrrlii ttад1 ic:ltyto.1oKr
сверлJl о ]rи llo}<l R м. C_'ttcl lзськ Черллir"i вськоТ trб;lacтir>.

Замrэвlt и к: (]нсэвська MicbKa paJla.

f f е р e-t t i к l) о кум е н пt i в, u4 tl tl о d о ttt tп., с н :
l, Викоrtiк,rваtlltя iз т,Oltограt}о-, гео.llсаичнаI,() rlлаl|у. М l :3000
2. Мiстобу.liвtlий розрахуIlrlк.

l la }.Гlл ttIjl ., '-,".-*
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